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 2122ביוני  72  -"נעורים" בית ספרטקס סיום 
 

 תלמידות ותלמידים יקרים
 מנהלת בית הספר -גב' מירי בן שושן

 מר עזרא חכם, מנכ"ל העירייה
 מנהל אגף חינוך -מר עמי ראובן
 יו"ר ועד ההורים וחברי הועד  -גב' שרון שבת

 מורים, עובדים, הורים ומתנדבים יקרים!
 

ומה של שנת לימודים נוספת עטורת הישגים שמח לחגוג עמכם סיאני 

 ."נעוריםבבית הספר "והצלחות 

 

הכניסה רוח חדשה של ש ,מירי בן שושןגב'  -בית הספר תמנהללתודה 

אתי לסגנית, גב'  תודהרעננות והתחדשות שמובילה את בית הספר להצלחה. 

בית עובדי לו למורים, עפרה רייך, כיתות ו'מחנכת ל צוות ההנהלה,ל, מויאל

על החום והאהבה שאתם הספר, על עבודתכם המקצועית והמסורה, 

  עמוקה.והערכה אנו מוקירים לכם תודה  מרעיפים בנדיבות על ילדינו.

 

ולכל  המסייעים , לחברי הועדשרון שבתגב' , תודה ליו"ר ועד ההורים

 בית הספר.  לההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם 

 

כם, מביט בכם מלאי חן ורבי לצדומד כאן אני עיקרים,  בוגריםבוגרות ו

דור   אתםבשנות כהונתי פגשתי בכם לא אחת והתרשמתי ש .קסם אישי

ליוויתי את התפתחותכם האישית, עקבתי . מוכשר ובעל יכולות אדירות

כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים , אני מאמין מקרוב אחר התקדמותכם. 

בה והעיר תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החברה  וכיבבית הספר שרכשתם 

   אתם חיים.
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אתם מסיימים את חממת בית הספר היסודי ועוברים אל חטיבת הביניים. 

חטיבות שתי המעבר מן הסתם מלווה על ידכם בחשש לצד תקווה גדולה. 

מן הממוצע הארצי הישגים הגבוהים  ושמות כבר שניםהביניים בעיר ר

, כי גם אתם תתרמו תרומתכם להמשך הצלחותיה . אני משוכנעוהמחוזי

 ולשיפור הישגיה של מערכת החינוך בעיר. 

 

מפי שניים את ביותר עבורכם ולמענכם, מתוך אהבה גדולה אליכם, הכפלנו 

מיליון שקלים  64 -למעלה מתקציב החינוך של העירייה העומד השנה על 

גם בית ספרכם נהנה . כאשר נכנסתי לתפקידימיליון שקלים בלבד  03לעומת 

הנות מכך, נמזג י. בחופשת הקיץ הקרובה, אף כי לא תזכו למהשקעות אלה

 .את אולם הספורט של בית הספר ונצבע מחדש את מבנה בית הספר

 

אני מלווה אתכם בתפילה ובצפייה שתצלח בוגרות ובוגרים יקרים לי מאוד, 

אני גאה  דרככם, שתשאפו גבוה ותגשימו את כל משאלות לבכם לטובה.

בכולכם, מאמין בכם ובטוח שהעולם ממתין בסבלנות לשפע שיש לכם 

 להציע לו. 

 

זכרו: קריית ביאליק . ובטוחה בדרכים אני מאחל לכולכם חופשה נעימה

 עלו והצליחו. קריית ביאליק אוהבת אתכם. –היא הבית שלכם 

 


